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Hver femte 9. klasse-elev består ikke dansk og matematik 
 

Mange sjællandske folkeskoleelever 

består ikke dansk og matematik  
 

Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk 

og matematik. Tallet dækker både over unge, der ikke går op til afgangsprøverne i 9. klasse, og 

unge, der får karakterer under 02. Denne analyse viser, at andelen af elever, der ikke består 

dansk og matematik er meget skævt fordelt over kommunerne. I de kommuner, hvor eleverne 

klarer sig bedst, er det omkring hver tiende, der ikke består dansk og matematik, mens det i de 

kommuner, hvor eleverne klarer sig dårligst, er tre gange så mange, der ikke består dansk og 

matematik.   

af Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Samira Amini 17. april 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Af de 71.000 elever, der begyndte i 9. klasse i 2010, bestod næsten hver femte ikke 
dansk og matematik ved afgangsprøverne.  
 

• Der er dog stor forskel kommunerne i mellem. I de kommuner, hvor færrest ikke består 
dansk og matematik, er det hver tiende elev, der ikke består. Omvendt er det i andre 
kommuner omkring 30 procent, der ikke består dansk og matematik.  

 

• Generelt er billedet, at relativt mange unge ikke består dansk og matematik på den kø-
benhavnske vestegn, i Syd- og på Vestsjælland, på Lolland og Falster, på Fyn og i enkelte 
syd- og nordjyske kommuner. Omvendt er der få elever, der ikke består i Nordsjælland 
og Midtjylland. 
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Langt flere elever fra Syd- og Vestsjælland består ikke dansk og matematik  

Den 22. marts 2013 offentliggjorde Ministeriet for børn og undervisning en analyse, der viste at godt 

hver femte, der påbegyndte 9. klasse i 2010 ikke bestod dansk og matematik ved afgangsprøverne i 

2011. Tallet dækker udover dem, der får under 02 i både dansk og matematik, også dem, der ikke går 

op i de to fag.  

 

AE har lavet en fordeling af de unge, der hhv. består og ikke består dansk og matematik ud fra samme 

metode som Ministeriet for børn og unge.  

 

Analysen vedrører de cirka 71.000 elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010. Dernæst er det undersøgt 

om elevens gennemsnit ved afgangsprøverne i dansk og matematik ligger på mindst 2 (ny skala). Hvis 

den enkelte har opnået mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik, så har eleven opnået karak-

terer svarende til at dansk og matematik er bestået. I dag kan man reelt ikke dumpe til afgangsprøver-

ne.1   

 

Det kan ud fra Danmarks Statistiks registerdata beregnes, at 19,3 procent af de godt 71.000 elever, der 

påbegyndte 9. klasse i 2010, ikke har opnået karakterer i dansk og matematik ved afgangsprøverne 

svarende til at have bestået, jf. tabel 1. Andelen ligger godt 1 procentpoint over de 18 procent som Mi-

nisteriet for børn og unge fremlagde i deres tal. Årsagen er, at ministeriets analyse bygger på deres eg-

ne registre, der kan være mere opdaterede i forhold til fx sygeeksaminer.2 

  

Tabel 1. Andel elever, der begynder 9. klasse, men som ikke består dansk og matematik 
  Antal pers.  Pct.  

Har fået under 02 i dansk eller matematik (ikke bestået) 13.700 19,3 

Opnår mindst 02 i dansk og matematik (bestået) 57.300 80,7 

I alt 71.000 100,0 
Anm: I praksis kan man ikke dumpe ved folkeskolens afgangsprøve. Tabellen viser andelen af elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010, og som ikke 

opnår mindst 02 i gennemsnit i fagene i både dansk og matematik. Har man ikke været til nogen prøver i dansk og matematik indgår man i grup-

pen, der ikke har bestået. Opgørelsen tager ikke højde for manglende indberetninger eller særlige skoler, der ikke har afgangsprøver i 9. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (elevregisteret 2011 samt karakterer for grundskolen 2011).  

 

Figur 1 viser et kort over andelen af 9. klasseelever i hver kommune, der ikke har bestået dansk og ma-

tematik. De unge er fordelt efter bopælskommune pr. 1. januar 2011, dvs. midt i skoleåret. Eleverne, er 

altså fordelt efter deres bopælskommune og ikke den kommune, hvor de går i skole. Det gælder også 

for efterskoleelever.  

 

Der er stor variation kommunerne i mellem. I de kommuner, hvor færrest ikke består de to fag, er det 

helt ned til hver 10. elev, mens det andre steder drejer sig om mere end tre gange så mange. Generelt 

er billedet, at relativt mange unge ikke består dansk og matematik på den københavnske vestegn, i 

Syd- og på Vestsjælland, på Lolland og Falster, på Fyn og i enkelte syd- og nordjyske kommuner. Om-

vendt er der få elever, der ikke består i Nordsjælland og Midtjylland.  
  

                                                                 
1 Hvis der mangler karakterer i et fag, så udgår faget af gennemsnitsberegningen. Det trækker altså ikke ned i gennemsnittet at mangle en prøve i et 

fag. Mangler eleven alle karakterer i dansk eller matematik, så vil eleven samlet set ikke have bestået det pågældende fag. Ved afgangsprøverne i 

2011 var der 5 afgangsprøver i dansk og 2 i matematik.  
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Figur 1. Andel elever, der ikke består dansk og matematik i dansk og matematik 

 

Anm: I praksis kan man ikke dumpe ved folkeskolens afgangsprøve. Figuren viser andelen af elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010, og som ikke 

opnår mindst 02 i gennemsnit i fagene i både dansk og matematik. Har man ikke været til nogen prøver i dansk og matematik indgår man i grup-

pen, der ikke har bestået. Opgørelsen tager ikke højde for manglende indberetninger eller særlige skoler, der ikke har afgangsprøver i 9. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (elevregisteret 2011 samt karakterer for grundskolen 2011).  

 

Tabel 2 viser de 10 kommuner hvor hhv. flest og færrest ikke består dansk og matematik.  

 

Tabel 2. Top og bund kommuner på andelen af elever, som ikke består dansk og matematik 
Top 10 kommuner Bund 10 kommuner 

Kommune Andel Kommune Andel 

Vallensbæk 8,3 Odder 46,2 

Lyngby-Taarbæk 8,6 Vordingborg 35,8 

Hørsholm 10,0 Guldborgsund 30,9 

Gentofte 10,4 Odsherred 29,0 

Furesø 10,6 Morsø 27,9 

Allerød 10,7 Kalundborg 26,9 

Rudersdal 11,1 Ishøj 26,8 

Egedal 11,3 Faaborg-Midtfyn 26,8 

Billund 11,4 Stevns 26,7 

Solrød 11,5 Holbæk 26,3 

Gns.  19,3 Gns.  19,3 
Anm: I praksis kan man ikke dumpe ved folkeskolens afgangsprøve. Tabellen viser andelen af elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010, og som ikke 

opnår mindst 02 i gennemsnit i fagene i både dansk og matematik. Eleverne er fordelt efter deres bopælskommune 1. januar 2011. En række små ø-

kommuner er udeladt grundet meget få observationer. Opgørelsen tager ikke højde for manglende indberetninger eller særlige skoler, der ikke har 

afgangsprøver i 9. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (elevregisteret 2011 samt karakterer for grundskolen 2011).  
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Tabel 3 viser andelen af elever, der ikke består dansk og matematik, på landsdele. Ingen andre steder 

end i Syd- og Vestsjælland, er der så stor en andel af eleverne, der ikke består dansk og matematik. 

Hver fjerde elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, har enten fået så lave karakterer i dansk og matema-

tik, at det svarer til at dumpe, eller har slet ikke været til eksamen i dansk eller matematik.   

 

Tabel 3. 9. klasse-elever, der ikke består afgangsprøver i dansk og matematik 
  Antal pers. Pct. 

Nordsjælland 973 15,1 

Københavns omegn 1.117 17,0 

Vestjylland 1.018 17,1 

Østsjælland 630 18,5 

Sydjylland 1.850 18,5 

Østjylland 2.035 18,7 

Bornholm 111 19,0 

Nordjylland 1.466 19,1 

Fyn 1.293 20,4 

København by 1.104 20,8 

Vest- og Sydsjælland 1.967 25,4 

Hele landet 13.710 19,3 
Anm: I praksis kan man ikke dumpe ved folkeskolens afgangsprøver. Tabellen viser andelen af elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010, og som ikke 

opnår mindst 02 i gennemsnit i fagene i både dansk og matematik. Eleverne er fordelt efter deres bopælskommune 1. januar 2011. Sorteret i stigen-

de orden.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (elevregisteret 2011 samt karakterer for grundskolen 2011).  
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Bilag 

Bilagstabel 1 viser en samlet oversigt over andelen og antallet af elever, der ikke består dansk og ma-

tematik.  

 

Bilagstabel 1. Samlet oversigt over antal og andel 9. klasse-elever, der ikke består dansk og mate-

  Antal Pct. 

Vallensbæk 14 8,3 

Lyngby-Taarbæk 49 8,6 

Hørsholm 33 10,0 

Gentofte 106 10,4 

Furesø 69 10,6 

Allerød 43 10,7 

Rudersdal 86 11,1 

Egedal 66 11,3 

Billund 43 11,4 

Solrød 39 11,5 

Dragør 22 11,8 

Hillerød 84 12,3 

Brønderslev 64 13,6 

Lemvig 43 13,9 

Silkeborg 174 14,1 

Glostrup 30 14,3 

Frederiksberg 95 14,4 

Viborg 193 14,6 

Skanderborg 125 14,7 

Greve 110 14,8 

Gladsaxe 137 15,2 

Hvidovre 99 15,4 

Ikast-Brande 91 15,6 

Mariagerfjord 97 15,7 

Nyborg 68 15,9 

Syddjurs 99 16,0 

Ringkøbing-Skjern 130 16,1 

Favrskov 115 16,2 

Kolding 192 16,3 

Vejle 252 16,4 

Holstebro 121 16,4 

Varde 132 16,6 

Ærø 13 16,7 

Hedensted 121 16,7 

Svendborg 128 16,9 
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Vesthimmerlands 91 17,0 

Tårnby 85 17,1 

Sorø 68 17,2 

Middelfart 92 17,6 

Kerteminde 67 18,2 

Fredensborg 103 18,3 

Horsens 192 18,3 

Aalborg 418 18,3 

Herning 217 18,5 

Halsnæs 73 18,7 

Aabenraa 159 18,7 

Frederikssund 116 18,8 

Rebild 88 18,8 

Tønder 111 19,0 

Lejre 71 19,1 

Bornholm 111 19,1 

Randers 235 19,1 

Frederikshavn 155 19,1 

Esbjerg 295 19,2 

Jammerbugt 103 19,4 

Rødovre 86 19,7 

Køge 172 19,7 

Norddjurs 111 20,0 

Århus 705 20,0 

Helsingør 169 20,1 

Odense 449 20,3 

Vejen 129 20,4 

Skive 143 20,7 

Sønderborg 207 20,8 

Ballerup 131 20,9 

Ringsted 98 21,2 

Slagelse 222 21,2 

Brøndby 85 21,4 

Næstved 233 21,5 

Gribskov 131 21,6 

Fredericia 139 21,6 

Roskilde 238 21,9 

Nordfyns 96 21,9 

Haderslev 186 22,0 

Thisted 152 22,2 

Assens 134 22,3 
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Hjørring 214 22,7 

København 902 22,8 

Albertslund 86 23,2 

Høje-Taastrup 141 23,2 

Herlev 78 23,6 

Struer 80 23,7 

Langeland 36 24,2 

Faxe 128 25,0 

Lolland 149 25,9 

Holbæk 255 26,3 

Stevns 77 26,7 

Ishøj 75 26,8 

Faaborg-Midtfyn 210 26,8 

Kalundborg 171 26,9 

Morsø 81 27,9 

Odsherred 121 29,0 

Guldborgsund 233 30,9 

Vordingborg 212 35,8 

Samsø 20 37,7 

Odder 138 46,2 

Alle 13.710 19,3 
Anm: I praksis kan man ikke dumpe ved folkeskolens afgangsprøver. Tabellen viser andelen af elever, der påbegyndte 9. klasse i 2010, og som ikke 

opnår mindst 02 i gennemsnit i fagene i både dansk og matematik. Eleverne er fordelt efter deres bopælskommune 1. januar 2011. En række små ø-

kommuner er udeladt grundet meget få observationer. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (elevregisteret 2011 samt karakterer for grundskolen 2011).  

 


